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فرزندپروري

شماره ششصدوهشتادوهفت چهارده مهرنودوهفت
نگاه روانپزشك كودك و نوجوان

برخورد مناسب با پرخاشگريهاي كودكان در گفتوگو با دكتر نسرين اميري

دكتر ميتراحكيم شوشتري
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي
ايران

مهار كردن خشم كودك
ارتباط برقرار كردن با
كودكان در عين حال كه
بسيار شيرين و لذتبخش
يكتا فراهاني است گاهي هم كار سختي به
نظر ميرسد؛ زماني كه بدقلق و غيرقابلكنترل
ميشوند ،وسايلشان را به اطراف پرتاپ
ميكنند يا ديگران را كتك ميزنند و ...در
اين مواقع والدين نميدانند چطور بايد با
فرزندانشان رفتار كنند اما چرا فرزندان ما گاهي
اينقدر خشمگين و غيرقابلمهار ميشوند.
شايد با اين رفتارهاي خود ميخواهند با
ما حرف بزنند و به نوعي جلب توجه كنند
ولي والدين در اين مواقع چگونه بايد رفتار
كنند و ريشه و علت اينگونه رفتارهاي آنها
چيست؟ در اين خصوص با دكتر نسرين اميري،
فوقتخصص روانپزشكي كودك و نوجوان،
عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي گفتوگو كردهايم.

ناخواسته بچهها را پرخاشگر ميكنيم

ميشود .بايد به زبان خودش براي او توضيح
داد ،مثال اگر باز هم پرخاشگري كند ،به اندازه
 5دقيقه بايد در اتاق ديگري بماند .گاهي هم
اگر كودكي بيش از حد رفتارهاي پرخاشگرانه
داشته باشد بايد شرايط بيولوژيكي او بررسي
شود؛ مبادا مشكل خاصي در اين زمينه وجود
داشته باشد ،مثال او بيش از حد تحريكپذير يا
بيشفعال است ،كمخوني دارد يا موارد ديگري.
 :اگر والدين نتوانند به هر دليلي
محيط را ترك كنند چكار ميتوان كرد؟
اگر والدين در مهماني يا جايي هستند كه
نميتوانند بالفاصله محل را ترك كنند ميتوانند
كودك را براي دقايقي داخل ماشين يا پشت
درخانه ببرند و براي او توضيح بدهند اگر به
رفتار خود ادامه دهد بايد محل را ترك كنند.
البته فقط  2تا  3بار ميتوان كودك را در اتاق
ديگري تنها گذاشت ولي اگر به هر دليلي
كودك باز هم به رفتارهاي ناشي از خشم
خود ادامه دهد بايد حتما از محيط خارج شود.
بنابراين ابتدا و بار اولي كه كودك به هر نوعي
پرخاشگري ميكند بايد او را بيرون از مغازه،
خانه يا مهماني برد و برايش توضيح داد كارش
درست نيست و اگر ادامه پيدا كند بايد به
تنهايي به اتاق ديگري برود و چند دقيقه (مثال
تا موبايل مادر زنگ بزند) در آنجا بماند .بهتر
است كودك براي مادر تكرار كند كه متوجه
منظورش شده يا نه .والدين بايد در نظر داشته
باشند داشتن قاطعيت بسيار مهم است و نبايد
بگذارند ديگران دخالتي در روش تربيتي آنها
داشته باشند.

وقتي كودك
شروع به
پرخاشگري
ميكند نخستين
كاري كه بايد
انجام داد توجه
به محيط و
پيرامون اوست
كه تشخيص
دهيم كدام
رفتار ما ناشي از
خشم و عصبانيت
بوده كه در
رفتار كودك هم
انعكاس پيدا
كرده است

«ديگه زنگ نزن» شايد شما هم اين عبارت را روی
بيلبوردهای تبليغاتی شهر ديده و مثل من كنجكاو شده
باشيد كه اين تابلو به تبليغ چه چيزی میپردازد .سوای
اين سوال میخواهم از روشی كه اينگونه تبليغات دنبال
میكنند ،صحبت كنم .آنها از روش مقابلهجويی و ايجاد
تعارض برای رسيدن به اهداف خود سود میجويند.
اين روشی است كه برخی والدين در رابطه با كودك
خود در فرزندپروری استفاده میكنند .مادران و پدران
بسياری را ديدهام كه از ميل به «نه» گفتن فرزندان خود
برای اطاعتپذيری آنها بهره میبرند ،اما اين روش فقط
در كوتاهمدت پاسخگو است .هفته گذشته بود كه مادر
كودك  3سالهای میگفت از وقتی فهميدم كه با
بچه چطور رفتار كنم ،غذا خوردنش خوب شده،
اما مرتب پرخاشگری و قلدری میكند .من
جويای روش جديدش شدم و دوباره به روش
تقويت منفی كاری برای رسيدن به يك نتيجه
كوتاهمدت مطلوب برخورد كردم .مادر پسر
كوچولو میگفت كه وقتی غذايش را میآورم و
او از خوردن امتناع میورزد ،از كس ديگری كه
در خانه باشد میخواهم كه به سمت غذا بيايد
و من فوری میگويم اگر غذايت را نخوری،
او غذای تو را خواهد خورد .به مادر گفتم به
اين ترتيب كودك برای خوردن چند لقمه غذا
بايد كلی احساس و هيجان را تجربه كند و ياد
بگيرد با ديگران مخالفت كند .مادر گفت در
همين مدت توانستهام وزنش را باال ببرم و او را
به بخشهای باالی منحنی رشد برسانم .جالب
اينجاست كه وقتی پدرش نقش كسی را بازی
میكند كه میخواهد غذا را از چنگ او درآورد،
بچه بهتر غذا میخورد .به نظر شما اين كار در
بلندمدت اثر بدی روی او نخواهد داشت؟
از مادر خواستم تا خودش حدس بزند كه پاسخ سوالش
چيست؟ او با زيركی به من نگاهی انداخت و گفت
ترجيح میدهم پدرش جواب بدهد .به نظر میرسيد در
انتخاب اين روش اتفاق نظر نداشتهاند .پدر گفت من
نمیخواستم بچه پرخاشگر و منفیگو بشود ،فكر میكردم
اگر بهتر غذا بخورد ،خلق بهتری خواهد داشت .من خودم
وقتی گرسنهام بسيار عصبانی هستم ولی مثل اينكه اين
مورد برای علی متفاوت است .برای اينكه اوضاع جلسه
بدتر نشود و كار به متهم كردن يكديگر نكشد ،شروع به
جمعبندی كردم .فكر میكنم شما هم با من همعقيدهايد
كه علی با لجبازی با پدر يا ساير بزرگترها و حتی يك
موجود خيالی مثل شخصيت داستانها به غذا خوردن
روآورده و مورد تشويق شما قرار گرفته ،درنتيجه اين
شيوه را به بقيه امور زندگی تعميم داده و االن به حدی
رسيده كه شما حس میكنيد دائم دوست دارد لج ديگران
را در بياورد و از اين كار لذت میبرد .بچهها بهخصوص
در  2تا  4سالگی مانند نوجوانی دوست دارند مستقل
باشند و مخالفت كنند ،پس بهتر است با گذاشتن مرزهای
روشن و ايجاد فرصتهايی برای انتخاب به آنها كمك
كنيم از اين دوران طبيعی رشدی به سالمت و با حس
خوب گذر كنند .داشتن حق انتخاب برای هر فردی
لذتبخش است .اين كار مشكل ديگری ايجاد میكند؛
يعنی انتقال يك پيام غيراخالقی .شما با اين كار عمال به
كودك آموزش میدهيد فقط بايد به خودش فكر كند و
منافع خودش را درنظر بگيرد .اين رفتار به او میآموزد
شرايط را تحليل نكند و فقط دنبال سود شخصی باشد.
با آشنايی از اين ميل انسانها به خودمختاری و داشتن
حق انتخاب است كه میبينيد وقتی میخواهند توجه
افراد را جلب كنند و آنها را وادار به انجام كاری كنند،
روی تابلوهای تبليغاتی پيامهايی مثل «ديگه زنگ نزن»
را مینويسند چون میدانند آدمها دوست دارند كاری
را كه از آن نهی میشوند ،انجام دهند .شايد اگر اين ميل
آدم و حوا نبود ،ما هم با خوردن يك سيب االن در اين
كره خاكی سرگردان نبوديم .اين نوشته را با شعری زيبا
از ميالد عرفانپور به انتها میرسانم كه گويای اين است
كه گاهی سيرت و صورت امور میتوانند با هم متضاد
باشند؛ يعنی چيزی بخواهيم و چيز ديگری عايدمان شود.
تلخ است كه لبريز حقايق شده است
زرد است كه با درد موافق شده است
عاشق نشدی ،وگرنه میدانستی
پاييز بهاری است كه عاشق شده است
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 :به طور كلي پرخاشگري چه ابعاد
و جنبههايي دارد؟
پرخاشگري و اعمال خشونت ميتواند هم
جنبه فيزيكي داشته باشد و هم جنبه كالمي.
پرخاشگري فيزيكي كودكان گاهي نسبت به
اشياست و گاهي هم شامل اطرافيان ميشود.
بعضي اوقات لحن و محتواي كالم هم ميتواند
بهگونهاي پرخاشگرانه و از روي خشم و ناراحتي
باشد.
وقتي كودك شروع به پرخاشگري ميكند،
نخستين كاري كه بايد انجام داد توجه به
محيط و پيرامون اوست كه تشخيص دهيم
كدام رفتار ما ناشي از خشم و عصبانيت بوده
كه در رفتاركودك هم انعكاس پيدا كرده است.
در واقع در محيطي كه افراد معموال با خشونت و
بياحترامي با هم حرف ميزنند ،كمكم حساسيت
نسبت به اينگونه رفتارها هم كمتر و بهتدريج
عادي ميشود .پرخاشگري مثل تب ميماند
كه بايد ابتدا عامل ابتال به آن شناسايي شود.
 :علل پرخاشگري چيست؟
در روانشناسي معموال عوامل زيادي براي بروز
يك رفتار وجود دارند؛ يعني عوامل متعددي
دست به دست هم ميدهند تا در نهايت باعث
بروز مشكل ميشوند .براي شناخت اين عوامل
بايد ابتدا به جنبههاي بيولوژيك توجه داشت.
با بررسي آزمايشهاي مختلف نتيجه گرفته
شده هنگام عصبانيت بعضي قسمتها در مغز
و همچنين مواد شيميايي بدن دچار تغييراتي
ميشود .تغييرات مواد شيميايي مانند دوپامين،
كورتيزول و سروتونين هم در مغز باعث بروز
عصبانيت ،خشم و پرخاشگري ميشود .اين
تغييرات در اين مواد ميتوانند ناشي از
بيماريهاي دروني باشند .البته بعضي بيماريها
هم ميتوانند تاثيرگذار باشند ،مثال كمخوني
ناشي از فقرآهن ميتواند بر تحريكپذيري
بيشتر ،نداشتن تمركز و پرخاشگري كودكان
موثر باشد .بعضي عوامل بيروني و محيطي مانند
آاليندهها و انواع آلودگيها هم ميتوانند در اين
زمينه تاثير داشته باشند اما در مورد پرخاشگري
از جنبه روانشناسي بايد گفت پرخاشگري
گاهي و در بعضي موارد براي برخي افراد
منفعت دارد و همين منفعت باعث ميشود
اين رفتار ادامه پيدا كند ،مثال وقتي مادر با داد
زدن سر فرزندش باعث ميشود او به حرفش
توجه كند ،همين موضوع كودك را خوشحال
ميكند .در صورتي كه به اين ترتيب رابطه
مادر و فرزند دچار مشكالتي شده و كودك
نتيجه ميگيرد وقتي كسي سرش داد ميزند،
موضوع را جدي بگيرد و خودش هم با ديگران
به همين صورت رفتار كند چون در اين مواقع
يادگيري اتفاق افتاده و اينگونه رفتارها به
صورت الگوي رفتاري كودك درآمدهاند .البته
خود والدين هم گاهي با پرخاشگري ،كودك

را به هدفي كه دنبال ميكند ،نزديكتر ميكنند.
مثال وقتي او در جمعي چيزي ميخواهد كه
والدين نميتوانند آن را به او بدهند و با داد
و بيداد و پرخاشگري آن را به او ميدهند،
درواقع كودك را به خواسته خود ميرسانند.
 :چه عواملي باعث تقويت
پرخاشگري ميشود؟
در بسياري موارد والدين خودشان باعث تشويق
كودك به پرخاشگري ميشوند ،مثال وقتي كودك
حرف زشتي ميزند ،بهگونهاي آن را شيرينزباني
قلمداد ميكنند و به آن ميخندند .گاهي همين
توجه به كودك باعث تكرار اينگونه رفتارها
از طرف او ميشود .بعضي مواقع هم كودك
با داد و بيداد و رفتارهاي خشن و نامناسب
به هدف خود ميرسد ،مثال اگر او دوست
نداشته باشد به حمام برود و داد و بيداد راه
بيندازد ،والدين به داليل مختلف بهگونهاي او
را به خواستهاش ميرسانند و به اين ترتيب
كودك نتيجه ميگيرد با چنين رفتاري ميتواند
به آنچه ميخواهد دست يابد ولی اين روش و
يادگيري آن براي او خطرناك است چون در
آينده از آن بهعنوان الگوي خود استفاده ميكند.
فراموش نكنيم امكان دارد افراد با اعمال خشونت
در كوتاهمدت به خواسته و هدف خود برسند
ولي در بلندمدت تنها ميمانند و طرد ميشوند.
به اين ترتيب نميتوانند از نظر شخصيتي و
احساسي رشد كافي پيدا كنند .گاهي والدين
بعد از مدتي حساسيتهاي خود را نسبت به
پرخاشگري كودكانشان هم از دست ميدهند
و آن را جزء واقعي رفتارهاي فرزند ميدانند.
همين موضوع نميگذارد كودك رفتارش را
ترك كند.
 :پرخاشگري در كودكان چه عالئم
هشداری دارد؟
توجه داشته باشيم نمايش پرخاشگري در
كودكان با بزرگساالن متفاوت است ،مثال گاهي
پرتاپ كردن اشياء توسط كودكان به معناي
خشم و عصبانيت نيست و بيشتر جنبه سنجش
ارتفاع اجسام دارد و به نوعي يادگيري محسوب
میشود اما اگر همين رفتارها هم تشويق شوند
در آينده ميتوانند به پرخاشگري تبديل شوند.
كودكان نسبت به پرت كردن جسمي كه
آسيب ميرساند ،آگاهی ندارند و حتي از
روي عصبانيت اين كار را انجام نميدهند،
بلكه ميخواهند بيشتر با محيط اطراف خود
آشنا شوند و بيشتر ياد بگيرند .تقريبا حدود 3
سالگي نمايش خشم كودك با كتك زدن ديگران
يا داد و بيداد و بيقراري كردن توأم ميشود.
در اين هنگام والدين بايد بدانند بعضي از اين
رفتارها قابلكنترل است
 :آيا درست است كه برخي بچهها
ذات و خوي عصبي و پرخاشگر دارند؟
البته هر كودكي سرشت و مزاج خاص خودش
را دارد و  2دقيقه بعد تولد نوزاد ميتوان مزاج
او را شناسايي كرد .واكنشهايي كه كودك در
همين زمان كوتاه خواهد داشت ميتواند تا
حدودي نشاندهنده نوع مزاج او باشد.
به طور كلي كودكان در طيفي از كودكان آسان
تا سخت قرار ميگيرند كه بايد با توجه به نوع
مزاج و طبيعتشان با آنها رفتار كرد .سازگاري
بچههاي آسان راحتتر و قابلكنترلتر است.
بنابراين احتمال پرخاشگري هم در آنها كمتر
است اما نميتوان از بچههاي سخت انتظار
داشت به آساني و به راحتي با محيط اطراف
خود خو بگيرند .اين بچهها از آغاز تولد بيشتر
گريه ميكنند ،به درجه حرارت باال و پايين
محيط واكنش زيادي نشان ميدهند و حتي
هنگام معاينه هم واكنشهاي شديدتري دارند
و آرامش الزم را ندارند .به اين ترتيب استعداد
بيولوژيك بيشتري نيز نسبت به پرخاشگري
دارند.
به همين ترتيب والدين بايد با فرزندان خود

منطبق و هماهنگ باشند .در واقع اگر خود
والدين هم استرس و اضطراب زيادي داشته
باشند ،تاثير زيادي بر بيشتر شدن خشم
آنها خواهد داشت .طبيعي است كنترل
و سازش با بچههاي سخت به زحمت
و تالش بيشتري نياز دارد ولي اگر والديني
بتوانند در اين خصوص موفق شوند ،بچههاي
مستقلتري بار ميآورند كه در بزرگسالي هم
دردسر كمتري خواهند داشت چون
بچههاي سخت نسبت به
انجام بسياري از كارها
ترس كمتري دارند
كه اين موضوع براي
مستقل شدن ضروري
است .به عالوه تشويق
تاثير بيشتري بر اين نوع
كودكان دارد.
واكنش
:
مناسب والدين نسبت
به انواع پرخاشگري
و خشونت كودكان
چيست؟
در گام نخست بايد توجه
داشت خانوادهها بايد
فرزندانشان را متناسب با سن
و سال آنها به مكانهای مختلف
ببرند ،مثال همراهي كودك در
مغازههايي كه هيچ تناسبي با سن
و سال كودك ندارند ،هيچ لزومي
ندارد و طبيعي است كه او هم به
بودن در چنين جاهايي عالقه
نشان ندهد .يعني ابتدا آگاهي
والدين بسيار ضروري است
كه خواست و عالقه كودك
را با خواست و عالقه خود
منطبق ندانند ولي اگر با
رعايت اين موارد كودك
در جمع ،مراكز خريد يا
هر جاي ديگري شروع به
پرت كردن اجناس يا جيغ
و داد كرد ،مادر بايد ابتدا
آرامش خود را حفظ كند
تا بتواند به فرزندش كمك
كند .مادري كه خودش هم عصبي و دستپاچه
باشد نميتواند به فرزندش كمك كند .ضمن
اينكه والدين بايد بدانند تربيت فرزندشان بسيار
مهمتر از حرف مردم است .وقتي بچهها كارهاي
دور از انتظاري انجام ميدهند ،مثال خودشان را
به زمين ميزنند يا جيغ و داد راه مياندازند،
والدين بايد بالفاصله با فرزند خود محيط را
ترك كنند .در اين هنگام بايد به گريه كودك
بيتوجه بود و آن را ناديده گرفت .والدين
نبايد بگذارند در اين هنگام كسي مداخله كند
و بعد از خارج شدن از محيط بايد براي كودك
توضيح دهند هدف از خريد چيست و قرار
است چه چيزهايي خريده شود و سهم كودك
از آن چيست .پس اگر قرار است او انتخابی
كند كه مغاير با قرار قبلي باشد ،رفتارش بايد
به نوعي كنترل شود؛ يعني بعد از يك بار تذكر
ميتوانيم كودك را براي مدتي در فضايي كه
نه خيلي خوشايند باشد و نه خطري تهديدش
كند ،تنها بگذاريم.
 :اين زمان چقدر بايد باشد؟
اين زمان با توجه به سن كودك در نظر گرفته
ميشود ،مثال كودك  3ساله  3دقيقه يا كودك
 4ساله  4دقيقه بايد آنجا بماند .در اين مكان
كودك بايد به كار بد خود فكر كند و حتما
بداند چرا مجبور شده به آنجا برود ،مثال بايد به
او گفت هنگام خريد سر و صدا كرده بنابراين
مجبور شده چند دقيقه در اتاق ديگري تنها بماند.
بعد از اين كنترل براي او توضيح داده ميشود
كه اگر باز هم اين رفتار تكرار شود ،تنبيه
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